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 قسم المناھج وطرق التدریس

 
 

 سیرة ذاتیة
 

   د. نجاة حسن أحمد شاھینأ.:    االسم 
أستاد:  الوظیفة    

جامعة االسكندریة   –كلیة التربیة  –بقسم المناهج وطرق التدریس     
  كیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوثو 

 المؤهالت الدراسیة :

  بكالوریوس علوم وتربیة شعبة" الكیمیاء والفیزیاء" بتقدیر جید جدًا مع مرتبة الشرف األولى  -
   1984من جامعة االسكندریة عام 

1986دبلوم خاص فى التربیة بتقدیر جید // من جامعة االسكندریة عام  -  
لتربیة " مناهج وطرق تدریس العلوم" بتقدیر ممتاز من جامعة االسكندریة عامماجستیر فى ا -  
  1991    
- وموضوعه :   

" أثر استخدام المنظمات المعرفیة على التحصیل فى مادة العلوم لدى تالمیذ الصف الثانى 
 الثانوى"

ریة عامدكتوراة الفلسفة فى التربیة " مناهج وطرق تدریس العلوم " من جامعة االسكند -  
1996             

-وموضوعها :    

 " منهج مقترح فى العلوم فى ضوء مفهوم الثقافة العلمیة وأثره على تنمیة أبعاد الثقافة العلمیة 
    لدى تالمیذ الصف السابع االساسى"  

 
جامعة االسكندریة  –بكلیة التربیة العلمیة  أوالً : األنشطة  

 
     الكتساب  لمدة عامینباإلسكندریة لشاطبى االعدادیة بنات فى مدرسة ا القیام بالتدریس -1

التدریس المختلفة.مهارات       
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بالجمعیة المصریة للتربیة العلمیة . ةعضو  -2  
عضوة بالجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس. -3  
عضو مجلس إدارة مركز الخدمات التربویة بالكلیة. -4  
.ثقة من مجلس الكلیة عضوة فى لجنة المكتبات المنب -5  

المشاركة فى " تدریب معلمى ومعلمات التعلیم العام غیر خریجى كلیات التربیة " بمركز-    6 
الخدمات التربویة بكلیة التربیة جامعة األسكندریة.      

مشروع تحسین التعلیمالثانوى العام " بالمشاركة فى" تدریب معلمى ومعلمات التعلیم  - 7   
الثانوى.            

المشاركة فى" تدریب الموجهین الفنیین بالتعلیم الثانوى العام " بمشروع تحسین التعلیم - 8   
الثانوى.            

مركز تنمیة قدراتب أعضاء هیئة التدریس بالكلیات المختلفة "دریب المشاركة فى " ت -9  
جامعة  األسكندریة .  –هیئة التدریس والقیادات  أعضاء         

ركة فى" مشروع ضمان الجودة واإلعتماد بالكلیة" فى محور اإللتزام بتنفیذ المعاییرالمشا -10  
2009 عام میة لمرحلة البكالوریوس واللیسانس ،یاألكادیمیة للمؤسسة التعل            
المشاركة فى " مشروع ضمان الجودة واإلعتماد بالكلیة " فى محور توصیف المقررات،   -  11

   2010عام      
معلمات ریاض األطفال" بمشروع تحسین التعلیم فى مرحلة طفولة المشاركة فى "تدریب -12   

      المبكرة.      
-: فى االشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراة التالیة المشاركة  -13  

الماجستیر*           
  ة التعلیم االبتدائى تقویم المحتوى العلمى ومخرجات برنامج اعداد معلم العلوم شعب -          
متطلبات الثقافة العلمیة.  فى ضوء             

   العام فى ضوء الثقافة تصور مقترح لبرنامج تدریبى لمعلمى علوم مراحل التعلیم  -            
  العلمیة.           

    ذات  مدى اكتساب طالب القسم العلمى بكلیة التربیة للمفاهیم المرتبطة بالقضایا -          
  تقویمیة" دراسةثرة على المجتمع والبیئة "بالعلم والتكنولوجیا المؤ الصلة                          

    
      دراسة تقویمیة للمركز االستكشافى للعلوم فى ضوء أسس التعلیم باالستكشاف  -          

األسس االدراكیة والفنیة. وبعض                          
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برنامج تدریبى مقترح لمعلمى الفصل لتنمیة أدائهم التدریسى لتنفیذ المنهج المطور  -            
فى لیبیا.               

استخدام البحث االجرائى التعاونى فى حل بعض مشكالت تدریس العلوم." دراسة  -            
    حالة"            

  رحلة االعدادیة من وجهة نظر طالبهم تقییم األداء الصفى لمعلمى العلوم فى الم -        
  )      مدخل قائم على المعاییر(            

مرجع اثرائى مقترح لمعلمى العلوم الطبیعیة بالتعلیم قبل الجامعى. -              
  

لدى معلمى العلوم بمدارس التربیة برنامج تدریبى مقترح لتنمیة مهارات التدریس  -          
                                              الفكریة

    
الدكتوراة**          

        تطویر محتوى مقرر الجیولوجیا " للثانویة العامة" فى ضوء األهداف المعاصرة  -      
العلمیة . للتربیة         
التحلیل البعدى لمخرجات تعلیم العلوم باستخدام التقنیات الرقمیة.  -        
نامج مقترح قائم على فلسفة علم الكیمیاء واثره فى تطویر معتقدات معلمى العلوم عن   بر  -    
طبیعة علم الكیمیاء وأدائهم التدریسى.          

منهج مقترح فى العلوم مبنى على المعاییر لتالمیذ التربیة الفكریة. -        
   

العام واألساسى والطفولة ولطالب    إلعداد معلم التعلیم المختلفة القیام بتدریس المقررات  -13  
الدبلومة العامة والمهنیة والخاصة وطالب الماجستیر.        

الدراسیة بقسم المناهج وطرق التدریس.  لبعض المقررات اإلشتراك فى إعداد المادة العلمیة  -14  
اإلشتراك فى تطبیق االئحة الجدیدة بالكلیة. -15  
علمى بقسم المناهج وطرق التدریس " السمینار".اإلشتراك فى حلقات البحث ال -16  
اإلشتراك فى أعمال الكنتروالت بالكلیة. -17  
. اإلشراف على التربیة العملیة -18  
المشاركة فى تحكیم االختبارات واالستبانات المختلفة لطلبة الماجستیر والدكتوراة. -19  
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المنشورة : بیان باالبحاث  

طالب المعلمین شعبة الفیزیاء والكیمیاء عن العالم الطبیعى:  رؤى العنوان البحث   -1  
.والسببیة                             

: الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، مجلة التربیة العلمیة  ، المجلد مكان النشر           
    2004السابع ، العدد الثالث ،                       

        : تصورات معلمى العلوم للمرحلة االبتدائیة لبعض المفاهیم الكیمیائیة عنوان البحث -2
.األساسیة والعالقات بینها                   

 : الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، مجلة التربیة العلمیة  ، المجلد الثامن ، مكان النشر      
  2005العدد الثانى ،                   

: مدى فهم معلمى العلوم للمرحلة الثانیة من التعلیم االساسى للعلم فى ضوء ن البحث عنوا -3
. المتغیرات الثقافیة والعولمة                         

 : الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، مجلة التربیة العلمیة  ، المجلد التاسع ، مكان النشر      
   2006،  العدد الثانى                   

 : الكفاءة الذاتیة فى الكیمیاء لطالب كلیة التربیة واتجاهاتهم نحوها وعالقتها عنوان البحث  -4
. بخبرات التعلم                      

   : الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، مجلة التربیة العلمیة  ، المجلدالعاشر،  مكان النشر    
2007ابع ، العدد الر                     

     : أثر استخدام استراتیجیات التعلم النشط على التحصیل وتنمیة عملیات عنوان البحث  -5
  .الرابع االبتدائىالعلم لدى تالمیذ الصف                     

الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، مجلة التربیة العلمیة ، المجلد الحادى عشر مكان النشر :   
2008، العدد الثالث ،                       

 
قویم المحتوى العلمى لبرنامج إعداد معلم الفیزیاء فى ضوء المعاییر ت: عنوان البحث  - 6

          العالمیة.
الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، مجلة التربیة العلمیة ، المجلد السادس عشر،  مكان النشر :  

      2013العدد الثانى، مارس 
(دراسة  التنمیة المهنیة لمعلم العلوم قبل الخدمة باستخدام البحث اإلجرائى: عنوان البحث  - 7

  حالة)
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دراسات عربیة فى التربیة وعلم النفس، رابطة التربویین العرب، العدد األربعون،  مكان النشر :
  2013الجزء الرابع، اغسطس 

 م لطبیعة علم الكیمیاء وأدائهملو برنامج مقترح لتنمیة فهم معلمى الع: عنوان البحث  - 8
  التدریسى.

الثانى دراسات عربیة فى التربیة وعلم النفس، رابطة التربویین العرب، العدد  مكان النشر : 
   2014، اغسطس الثانى، الجزء والخمسون

البیئیة  القیم أثر استخدام أنشطة صفیة وال صفیة مقترحة في العلوم لتنمیة: عنوان البحث  - 9
    .میذ الصف الخامس االبتدائيلدى تال

الرابع دراسات عربیة فى التربیة وعلم النفس، رابطة التربویین العرب، العدد  مكان النشر :
      2014 اكتوبر، الثانى، الجزء والخمسون

المفاهیم تصور مقترح لمحتوى مناهج علوم المرحلة اإلبتدائیة فى ضوء : عنوان البحث  -10
  حولها أسئلة التالمیذ.العلمیة التى تدور 

 مایو، 73دراسات عربیة فى التربیة وعلم النفس، رابطة التربویین العرب، العدد  مكان النشر : 
2016        

A Suggested Unit in Science for Developing Green Energ عنوان البحث - 11
 Concepts among the Prep Stage Second Graders and their Attitudes 
towards it.   
Journal of Research in Curriculum, Instruction and Educational مكان النشر    
Technology, Association of Arab Education, Vol.2, No.1, January, 2016     
 

   بمعھد اإلدارة العامة بالمملكة بقطاع التعلیم ثانیاً : األنشطة العلمیة أثناء اإلعارة 
العربیة السعودیة               

  
  معلمات التعلیم العام أثناء الخدمة بمختلف مراحلهل بالمعهد العمل كمدربة بقطاع التعلیم - 1

  الثانوى) –اإلعدادى  –( االبتدائى       
أثناء الخدمة :معلمات التعلیم العام ل تنفیذ البرامج التدریبیة التالیةالقیام بتنسیق و  -2  

مهارات التدریب -                            ات التدریسمهار  -        

مهارات العرض وااللقاء -                    صیاغة األهداف السلوكیة -        
االشراف التربوى -                               ادارة الصف -          
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ف السلوكیة لمعلمات محو األمیةاألهدا -                            قیاس أداء المعلم -          
االدارة المدرسیة -                  التوجیه واالرشاد الطالبى -          

تنمیة مهارات المدربین -                    تصمیم البرامج التدریبیة -          
تقنیات التعلیم والتدریب -          

      لقاء " ألعضاء الهیئة التعلیمیة بكلیة رض واإلإعداد و تنفیذ حلقة بعنوان " مهارات الع - 3
هـ 4/3/1426هـ الى  2/3/1426فى الفترة من  الدمام باآلداب للبنات     
    تنفیذ برنامج التوجیه واالرشاد الطالبى بادارة التدریب التربوى واالبتعاث بمنطقة إعداد و  -4

هـ 4/5/1428الى  2/5/1428فى الفترة من  الجوف  
      برنامجإعداد العروض التقدیمیة باستخدام "حلقة تطبیقیة حول  حضور -5  

هـ 10/7/1424بمعهد االدارة العامة خالل الفترة من  "         Power Point2000       
   هـ12/7/1424الى 

بمعهد االدارة العامة خالل الفترة من "بناء فرق العمل"حضور حلقة تطبیقیة حول   - 6        
   هـ3/8/1427هـ الى 2/8/1427     

الحقائب التدریبیة التالیة:ومراجعة اعداد  -7  
مهارات التدریس -                     صیاغة األهداف السلوكیة -        
التخطیط التربوى -                              قیاس أداء المعلم -        
الشراف التربوىا -                                 ادارة الصف -        

                التوجیه واالرشاد الطالبى -      

المشاركة فى تحكیم االستبانات المختلفة لطلبة الماجستیر والدكتوراة بالمملكة العربیة         -8
                                                   السعودیة. 

د. نجاة حسن أحمد شاهین   
 034841589رقم التلیفون:                                                           

 01064957885رقم الموبایل: 

  shahien111@gmail.comكتروني:  البرید االل
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